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ASSEMBLY

ASSEMBLY FLUO

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny wzmacniane skórą kozią/
owczą, przy nadgarstku rzep ściągający.

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny w kolorze seledynowym wzmacniane 
skórą owczą, przy nadgarstku rzep ściągający, na czubkach palców wstawki z ma-
teriału odblaskowego.

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny wzmacniane skórą kozią/
owczą.

Rękawice pięciopalcowe wykonane z bardzo dobrej jakości, delikatnej, miękkiej 
skóry licowej koziej w naturalnym kolorze. W nadgarstku na części grzbietowej 
ściągnięte gumką, mankiet zakończony lamówką.

Dostępne rozmiary:  7/S, 8/M, 9/L,10/XL, 11/XXL
poziom ochrony: 1111X
Pakowanie: 12 par folia / 240 par karton

 Dostępne rozmiary:  8/M, 9/L,10/XL, 11/XXL
poziom ochrony:  1111X
Pakowanie:  12 par folia / 240 par karton

Dostępne rozmiary:  7/S, 8/M, 9/L,10/XL, 11/XXL
poziom ochrony:  1111X
Pakowanie : 12 par folia / 240 par karton

Dostępne rozmiary:  8/M, 9/L,10/XL, 11/XXL
poziom ochrony:  2112X
Pakowanie:  12 par folia / 240 par karton

ASSEMBLY LIGHT
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PREMIUM CANADIAN

RIGGER

Rękawice robocze wykonane: z dwoiny bydlęcej część chwytna z jednego kawałka 
skóry z podszewką bawełnianą, część grzbietowa z tkaniny.

Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową, wykonane z jednego kawałka 
skóry dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. 
Od wewnątrz podszewka bawełniana, część grzbietowa z tkaniny.

Rękawice robocze wykonane: z dwoiny bydlęcej część chwytna z jednego kawałka 
skóry z podszewką bawełnianą, część grzbietowa z tkaniny.

Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową, wykonane z jednego kawałka skóry 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Od wewnątrz 
podszewka bawełniana, część grzbietowa z dwoiny w kolorze żółtym, nici kevlarowe.

Dostępne rozmiary:  10,5/XL
poziom ochrony: 4243X
Pakowanie:  12 par folia / 120 par karton

Dostępne rozmiary:  10,5/XL
poziom ochrony: 2132X
Pakowanie:  12 par folia / 120 par karton

Dostępne rozmiary:  10,5/XL
poziom ochrony: 4132X
Pakowanie: 12 par folia / 120par karton

Dostępne rozmiary:  10,5/XL
poziom ochrony:  EN388: 2112X
poziom ochrony:  EN407: 412XXX
Pakowanie:  12 par folia / 120par karton

ECONOMIC CANADIAN

RIGGER PLUS KEVLAR
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DOCKER

WELDER YELLOW KEVLAR

Rękawice robocze wykonane: z dwoiny bydlęcej część chwytna z jednego kawałka 
skóry z podszewką bawełnianą, dodatkowo wzmocniona część chwytna dwoiną 
w kolorze ,żółtym część grzbietowa z tkaniny.

Rękawica pięciopalcowa, ochronna, z anatomicznym układem kciuka, z długim 
mankietem, strona grzbietowa wykonana jest z jednego kawałka dwoiny, strona 
dłoniowa chwytna składa się z dwóch elementów: mankiet jest doszyty na linii 
nadgarstka. nici kevlarowe.

Rękawica pięciopalcowa, ochronna, z anatomicznym układem kciuka, z długim man-
kietem, strona grzbietowa wykonana jest z jednego kawałka dwoiny, strona dłonio-
wa chwytna składa się z dwóch elementów: mankiet jest doszyty na linii nadgarstka.

Rękawica pięciopalcowa, ochronna, z anatomicznym układem kciuka, z długim man-
kietem, strona grzbietowa wykonana jest z jednego kawałka dwoiny, strona dłoniowa 
chwytna składa się z dwóch elementów: mankiet jest doszyty na linii nadgarstka, do-
datkowe przeszycie z czarnego materiału w części chwytnej, nici kevlarowe.

Dostępne rozmiary: 10,5/XL
poziom ochrony: 4244X
Pakowanie: 12 par folia / 60 par karton

Dostępne rozmiary: 11/XXL
poziom ochrony: EN388: 4243X
poziom ochrony: EN407: 42324X
Pakowanie: 12 par folia / 60 par karton

Dostępne rozmiary:  11/XXL
poziom ochrony: EN388: 4243X
poziom ochrony: EN407: 42324X
Pakowanie: 12 par folia / 60 par karton

Dostępne rozmiary: 11/XXL
poziom ochrony: EN388: 3243X
poziom ochrony: EN407: 41314X
Pakowanie: 12 par folia / 60 par karton

WELR RED

WELDER HEAVY KEVLAR
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TIG WELDING

ASSEMBLY WINTER

Rękawica przeznaczona jest do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawal-
niczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Spełniają wy-
magania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie  
89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny wzmacniane skórą kozią/
owczą, przy nadgarstku rzep ściągający – OCIEPLANE.

Rękawica spawalnicza ogólnego zastosowania, pięciopalcowa, ochronna, z anatomicz-
nym układem kciuka, z długim mankietem, zszyta mocną, odporną na temperatury nicią  
kevlarową, strona grzbietowa wykonana jest z jednego kawałka dwoiny, strona dłoniowa 
chwytna wykonana ze skóry licowej wołowej , mankiet jest doszyty na linii nadgarstka.

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny wzmacniane skórą kozią/owczą – 
OCIEPLANE

Dostępne rozmiary: 9/L,10/XL, 11/XXL
poziom ochrony: EN388: 1121X
poziom ochrony: EN407: 412X4X
Pakowanie: 12 par folia / 120 par karton

 Dostępne rozmiary:   9/L,10/XL, 11/XXL

Dostępne rozmiary: 10/XL, 11/XXL
poziom ochrony: EN388: 1122X
poziom ochrony: EN407: 41224X
Pakowanie: 12 par folia / 120 par karton

 Dostępne rozmiary:   9/L,10/XL, 11/XXL

WELDER GOLD KEVLAR

ASSEMBLY LIGHT WINTER
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DRIVER WINTER

CANADIAN WINTER

Rękawice pięciopalcowe wykonane z bardzo dobrej jakości, delikatnej, miękkiej 
skóry licowej koziej w naturalnym kolorze – OCIEPLANE. W nadgarstku na części 
grzbietowej ściągnięte gumką, mankiet zakończony lamówką.

Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową, wykonane z jednego kawałka 
skóry dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia.  
Od wewnątrz OCIEPLANE, część grzbietowa z tkaniny.

Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową, wykonane z jednego kawałka skóry 
dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Od we-
wnątrz OCIEPLANE, część grzbietowa z tkaniny.

Wkładka wykonana z PU premium /poliuretan klasy premium/

Wkładka NEO COMFORT, anatomiczna z warstwą NON-WOVEN, antypotna, 

 Dostępne rozmiary:   9/L, 10/XL, 11/XXL

 Dostępne rozmiary:  10,5/XL

 Dostępne rozmiary:  10,5/XL

Rozmiary:  36-47
do samodzielnego przycięcia

Rozmiary:  36-47

RIGGER WINTER

Wkładka Comfort 
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REKAWICE OBUWIE OCHRONNE

TAMPA S1 SRC

NEW THREE S3 SRC

Trzewik bezpieczny z podnoskiem stalowym

Trzewiki bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebiciową 
kevlarową

Trzewik bezpieczny z podnoskiem stalowym z zalanym noskiem

Półbuty bezpieczne z podnoskiem stalowym

Dostępne rozmiary:  36-50 Dostępne rozmiary:  39-47

TRINITY S1 SRC

NEW AIR S1 SRC

PLN

PLN

PLN

PLN

Rozmiary:  39-48 Rozmiary:  36-48



SG GLOVES Sp. z o.o.    
26-600 Radom

ul. Adama Rapackiego 12/24 
e-mail: kontakt@sg-gloves.pl

tel.: +48 517 594 194

Twój osobisty doradca: 

ORLANDO S1 SRC

Kalosz Pasadena S5 SRC

Trzewik bezpieczny z podnoskiem stalowym

Kalosze bezpieczne PVC z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową

Trzewik bezpieczny z podnoskiem stalowym z zalanym noskiem
Dostępne rozmiary:  39-47

NEW THREE S3 WINTER
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Rozmiary:  36-47
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Dostępne rozmiary:  36-50

OBUWIE OCHRONNE


